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Προς: Σύλλογο προπτυχιακών φοιτητών Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
Προς: Σύλλογο διδακτορικών φοιτητών Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Ορισμός εκπροσώπων προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών/διδακτορικών φοιτητών στην Προσωρινή Συνέλευση
του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για ορισμό εκπροσώπων στην Προσωρινή Συνέλευση
του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ως ακολούθως:
• Α. Ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών και
• Β. Ένας (1) εκπρόσωπος συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και
των υποψήφιων διδακτόρων.
Σημειώνεται ότι για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στην Προσωρινή Συνέλευση
εφαρμόζονται οι προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 191014/Ζ1/2017 - ΦΕΚ 3969/Β/1311-2017, με βάση τις οποίες:
• Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων εκλέγονται με τους
αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με
την περ. β’ του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 της οικείας κατηγορίας (α) προπτυχιακοί
φοιτητές και β) μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.
• Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία
ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών. Οι
φοιτητές ψηφίζουν για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους σε τρεις (3) διαφορετικές
κάλπες, που αφορούν τη συμμετοχή τους στο τμήμα (Συνέλευση τμήματος και Γενική
Συνέλευση Τομέα), τη Σχολή (Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία) και τη σύγκλητο. Σε
περιπτώσεις όπου η σχολή έχει μόνο ένα τμήμα (άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 4485/2017), η
εκλογική διαδικασία διεξάγεται με δύο (2) κάλπες. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα
συμμετοχής σε όλα τα ψηφοδέλτια ανά τμήμα, Σχολή και Σύγκλητο εφόσον είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο τμήμα.
• Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται
από τα όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής
εφορευτικής επιτροπής, ανά τμήμα, ανά Σχολή και ανά Ίδρυμα. Οι επιτροπές
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αποτελούνται από φοιτητές, με τους αναπληρωτές τους και είναι υπεύθυνες για την
ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι
ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στη σχετική
εφορευτική επιτροπή και πρωτοκολλούνται.
• Ως φοιτητές νοούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι
υποψήφιοι διδάκτορες (άρθρο 2 Ορισμοί, περ. α του Ν. 4485/2017). Δικαίωμα
συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι.,
καθώς και δικαίωμα εκλογής στα όργανα αυτά έχουν: (άρθρο 2 Ορισμοί, περ. β του Ν.
4485/2017):
o

οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη
διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών,
σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά
τέσσερα (4) εξάμηνα,

o

οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί
τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του Π.Μ.Σ στο οποίο είναι
εγγεγραμμένοι,

o

υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να αποστείλετε, προκειμένου για τον ορισμό των
εκπροσώπων σας στην Προσωρινή Συνέλευση, σχετικό απόσπασμα πρακτικών των αρμοδίων
για τη διενέργεια των εκλογών εφορευτικών επιτροπών, στο οποίο να αναφέρονται τα
ακόλουθα:
• Τα στοιχεία της απόφασης προκήρυξης των εκλογών και της συγκρότησης της αρμόδιας
για τη διενέργειά τους εφορευτικής επιτροπής,
• Τα στοιχεία της ανακοίνωσης της πρόσκλησης υποψηφιοτήτων,
• Τα στοιχεία της πράξης αναγόρευσης υποψηφίων,
• Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών,
• Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας,
• Τα στοιχεία του εκλεγέντος εκπροσώπου και του εκλεγέντος αναπληρωτή εκπροσώπου.
Μετά τιμής,

Ο Προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων,
Αναπληρωτής Καθηγητής Μανόλης Γουάλλες
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